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ஜுன் – 02  

தேசியச ்சசய்திகள் 

ஜல் சக்தி அமைசச்கை் 

❖ “ஜல் சக்தி அமைசச்கை்” என்ற பெயர ் பகொண்ட ஒரு புதிய அமைசச்கை் ைத்திய 

அரசினொல் அமைக்கெ்ெடட்ுள்ளது. 

❖ ஜல் சக்தி அமைசச்கைொனது நீர ் வளங்கள், நதிநீர ் மைை்ெொடு, கங்மகப் புத்தொக்க 

அமைசச்கதத்ுடன் குடிநீர ் ைற்றுை் துெ்புரவுத ் துமற அமைசச்கத்மத 

ஒன்றிமணக்கின்றது. 

❖ ஜல் சக்தி அமைசச்கத்தின் முதலொவது காபினெட் அமைசச்ர ் இரொஜஸ்தொமனச ்

மசரந்்த ெொரொளுைன்ற உறுெ்பினரொன இரொமஜந்திர சிங் பெகொவத் ஆவொர.் 

❖ ரத்தன் லொல் கட்டொரியொ என்ெவர ்புதிதொக அமைக்கெ்ெடட்ுள்ள இந்த அமைசச்கத்தின் 

இமண அமைசச்ரொகெ் ெணியொற்றவிருக்கின்றொர.் 

 

விைானச ்சசமை - இந்தியா ைற்றுை் பாகிஸ்தான் 

❖ அபுதாபியிலிருந்து புது தில்லி வமை னசல்லுை் எதிஹாட் விைாெை் மூெ்று ைாத கால 

நீண்ட இமடனவளிக்குப் பிெ்பு பாகிஸ்தாெ் வழியாக இந்தியாவிற்குள் நுமைந்த 

முதலாவது விைாெைாக உருனவடுத்துள்ளது. மூெ்று ைாதங்களுக்கு முெ்பு இந்திய 

விைாெப் பமட பாலககாட்டில் நடத்திய தாக்குதமலத் னதாடைந்்து இருநாடுகளுை் 

விைாெச ்கசமவக்குத் தமட விதித்திருந்தெ. 
❖ 2019 ஆை் ஆண்டு ஜுெ் 02 அெ்று இரு நாடுகளுக்கிமடகய விைாெச ் கசமவ 

னதாடங்கியது.  

 

சரவ்தேசச ்சசய்திகள் 

 SCO-ன் இரண்டாைது வைகுஜன ஊடகக் கூட்டம் 

❖ ஷாங்காய் ஒதத்ுமைப்பு அமைப்பிெ் (SCO - Shanghai Cooperation Organization) 

இரண்டொவது பவகுஜன ஊடகக் கூட்டை் பிெ்பகக்கில் (கிரக்ிஸ்தொனின் தமலநகரை்) 

நடத்தெ்ெடட்து. 

❖ SCO உறுெ்பு நொடுகமளச ் மசரந்்த பவகுஜன ஊடக அமைெ்புகளுக்கிமடமய 

கூட்டிமணவுகமள பவற்றிகரைொக  ஏற்ெடுதத்ுவதற்கு வலியுறுதத்ுை் “ஊடகக் 

கூடட்த்தின் தீரை்ொனத்மத” அதெ் உறுெ்பு நொடுகள் ஏற்றுக் பகொண்டன. 

❖ இந்தியொவின் சொரெ்ொக ைத்திய தகவல் ஒளிெரெ்புத் துமறயிலிருந்து ஒரு பிரதிநிதி 

இந்த சரவ்மதசக் கூடட்த்தில் இந்தியாமவப் பிைதிநிதிதத்ுவப் படுதத்ுகிெ்றாை.்  

SCO ைற்றுை் SCO வைகுஜன ஊடகக் கூட்டை் 

❖ SCO எெ்பது யுகைசியாவிெ் அைசியல், னபாருளாதாை ைற்றுை் பாதுகாப்புக் 

கூட்டிமணவாகுை். 
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❖ இது 2001 ஆை் ஆண்டு ஜுெ் 15 அெ்று சீொவிெ் ஷாங்காயில் னதாடங்கப்படட்து. 
❖ இது சீொ, கஜகஸ்தாெ், கிைக்ிஸ்தாெ், ைஷ்யா, தஜிகிஸ்தாெ் ைற்றுை் உஸ்னபகிஸ்தாெ் 

ஆகிய நாடுகளிொல் உருவாக்கப்பட்டது. 
❖ தற்னபாழுது இது 8 உறுப்பு நாடுகள் ைற்றுை் 4 பாைம்வயாளை ் நாடுகமளக் 

னகாண்டுள்ளது. 
❖ 2018 ஆை் ஆண்டு ஜுெ் 01 அெ்று சீொவிெ் னபய்ஜிங்கில் முதலாவது SCO ஊடக 

ைாநாடு நடத்தப்பட்டது. 
❖ இது SCO அமைப்பில் உள்ள உறுப்பு நாடுகளுக்கிமடகய னவகுஜெ ஊடகத் துமறயில் 

பைிைாற்றை் ைற்றுை் ஒதத்ுமைப்பு ஆகியவற்மற வலுப்படுதத்ுவமத கநாக்கைாகக் 

னகாண்டுள்ளது.  

 

 

“ைாற்றத்திற்கான ைணிக நிமல” குறித்த அறிக்மக 

❖ சைவ்கதசத் னதாழிலாளை ் அமைப்பு (International Labour Organization - ILO), தெது 

இைண்டாவது சைவ்கதச அறிக்மகயாெ, “வணிகை் ைற்றுை் மைலொண்மையில் 

பெண்கள்: ைொற்றத்திற்கொன வணிக நிமல” என்ற ஒரு அறிக்மகமய 

பவளியிடட்ுள்ளது. 

❖ இந்த அறிக்மகயொனது ஆய்வு பசய்யெ்ெட்ட நிறுவனங்களில் பாதிக்குை் மைலொன 

நிறுவனங்களில் ஆைை்ப நிமலயிலொன மைலொண்மைப் ெதவிகளில் 30 சதவிகித 

பெண்கள் ைடட்ுமை பணியில் உள்ளமதக் கொடட்ுகின்றது. 

❖ ஆசிய ைற்றுை் ெசிபிக் ெகுதிகளில் ைடட்ுை், பெண் பதொழிலொளர ் சக்தியின் 

ெங்பகடுெ்பின் சரொசரி விகிதை் 1991 ஆை் ஆண்டில் 52.9 லிருந்து 2018 ஆை் ஆண்டில் 45.3 

சதவிகிதைொகக் குமறந்துள்ளது. அதொவது 7.6 சதவிகிதை் புள்ளிகள் குமறந்துள்ளது.  
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சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

எசனாப்ச ாடிரூப்பீஸ் தைான்வஜன்சிஸ் – புதிய ைண்டு 

❖ அருணாசச்லப் பிைகதசத்திெ் தவாங் ைாவட்டதத்ில் ஒரு புதிய சாண வண்டு இெை் 

கண்டுபிடிக்கப்படட்ுள்ளது. 
❖ இந்த இெை் எகொப்களாடிரூப்பீஸ் தவாெ்னஜெ்சிஸ் எெ்று னபயைிடப்படட்ுள்ளது. 

 

 

❖ 27 மில்லி மீட்டை ் அளவுமடய இந்த வண்டு ஒளிைக் கூடிய கருநீலத்தில் 

காணப்படுகிெ்றது. 

❖ இது மிகப் பைவலாகக் காணப்படுை் சாண வண்டுகமள விடப் னபைிதாக உள்ளது.  

 

அழியுை் நிமலயிலு ்  இனங்க ் 

❖ உலக வெவிலங்கு நிதியத்திெ் அறிக்மகப்படி  (WWF - World Wildlife Fund) ரெ்யொவின் 6 

ெொலூட்டிகள், ெறமவ ைற்றுை் மீன் இனங்கள் ஆகியமவ அழியுை் நிமலமய எதிர ்

மநொக்கியுள்ளன. 

❖ இப்படட்ியல்  சொய்கொ கமலைொன், கிரெ்ொல்கன் ெறமவ, ெொரசீகச ் சிறுத்மத, 

கைண்டிவாய் உள்ளாெ்  எனுை் பறமவ, சஹொலின் எனுை் உணவிற்குெ் ெயன்ெடுை் ஒரு 

பெரிய மீன் ைற்றுை் கழுகா எெ்ற ஒரு மீெ் ஆகியவற்மறக் பகொண்டுள்ளது. 

❖ இதற்கிமடயில், கடந்த நூற்றொண்டில் அழிவின் விளிை்பில் இருந்த சில இனங்களின் 

எண்ணிக்மகயானது ெொதுகொெ்பு முயற்சிகளின் கொரணைொக அதிகரித்துள்ளது.  

உலக ைனவிலங்கு நிதியை் 

❖ இது 1961 ஆை் ஆண்டில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு சைவ்கதச அைசு சாைா அமைப்பாகுை். 
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❖ இது உலகிெ் மிகப்னபைிய வெவிலங்குப் பாதுகாப்பு அமைப்பாகுை். 
❖ இதெ் தமலமையகை் கிளாண்டில் (சுவிடச்ைல்ாந்து) அமைந்துள்ளது. 
❖ இது 1988 ஆை் ஆண்டு முதல் இைண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுமற “வொழுை் மகொள்கள்” 

என்ற ஒரு அறிக்மகமய பவளியிடுகின்றது.  

 

மாநிலச ்சசய்திகள் 

இ – சிகவரட்டுக ் மீதான தமட – ைகாராஷ்டிரா ைற்றுை் இராஜஸ்தான் 

❖ நிக்ககாடிெ் எனுை் கபாமதப் னபாருளுக்கு அடிமையாவதலிலிருந்துப் பிெ்வாங்கச ்

னசய்வதற்காக இ-சிகனைடட்ுகள் மீது தமட விதிக்க ைகாைாஷ்டிைா ைற்றுை் 

இைாஜஸ்தாெ் ஆகிய ைாநில அைசுகள் முடிவு னசய்துள்ளெ. 
❖ மிெ்ெணு (electronic) முமறயில் நிக்மகொடின் வழங்குை் அமைெ்புகள் ெழமையொன 

புமகயிமலெ் பெொருடக்மள விட மிகவுை் தீங்கு விமளவிக்கக் கூடியதொக இருக்குை்.  

❖ ைகொரொெ்டிரொ ைொநில அரசு, இ-சிகபரடட்ுகமளத ்தவிர இ-சிகபரடட்ுகமளெ் மெொன்ற 

ஒரு சொதனை் ைற்றுை் மிெ்ெணு ஹூக்கா ஆகியவற்மறத் தமட பசய்துள்ளது. 

❖ இந்தத ் தமடக்கொன உத்தரவொனது ஒவ்பவொரு ஆண்டுை் மை 31 அன்று 

பகொண்டொடெ்ெடுை் உலகப் புமகயிமலயற்ற தினத்தின் மெொது இரொஜஸ்தொனில் 

பவளியிடெ்ெட்டது.  

 

உலக சுகாதார அமைப்பு விருது - இராஜஸ்தான் 

❖ உலக சுகாதாை அமைப்பாெது (WHO - World Health Organization) புமகயிமலமய 

கடட்ுப்படுதத்ுை் துமறயில் இைாஜஸ்தாெ்  ைாநிலை் நிகை்த்திய சாதமெகமள  

அங்கீகைிக்குை் விதைாக இந்த ஆண்டிெ் உலக சுகாதாை அமைப்பிெ் விருதுக்கு,  

அை்ைாநிலத்திெ்  ைருத்துவ ைற்றுை் சுகாதாைத் துமறமயத் கதைந்்னதடுதத்ுள்ளது.  

❖ WHO ஆனது இந்தெ் புகழ்பெற்ற விருதுக்கு பதன்கிழக்கு ஆசியெ் ெகுதிகளிலிருந்து 

ஐந்து அமைெ்புகமளத் மதரந்்பதடுத்துள்ளது. 

❖ இந்த விருமதெ் பெறுை் இந்தியொவின் ஒமர அரசு அமைெ்பு இரொஜஸ்தொன் ைொநிலச ்

சுகொதொரத் துமறயொகுை். அந்த அமைெ்பு மைற்பகொண்ட புமகயிமலயற்ற 

முன்பனடுெ்புகளுக்கொக இந்த விருது அதற்கு வழங்கெ்ெடவிருக்கின்றது.  

❖ பதன் கிழக்கு ஆசியெ் ெகுதிகளில் தொய்லொந்து ைற்றுை் இந்மதொமனஷியொ ஆகிய 

நொடுகளிலிருந்து மூன்று அமைெ்புகள் இந்த விருதுக்குத் மதரந்்பதடுக்கெ்ெடட்ுள்ளன. 

❖ புது தில்லியில் உள்ள வல்லெொய் ெமடல் இதய நிறுவனமுை் இந்த விருமதெ் பெறுை் 

அமைெ்புகளில் ஒன்றொகுை். 

 

கங்மக ைாசுபாட்டிற்கு அபராதை் - NGT 

❖ மதசியெ் ெசுமைத ் தீரெ்்ெொயைொனது (NGT - National Green Tribunal) கங்மக நதியில் 

ைொசுெொடுகமளக் கடட்ுெ்ெடுத்த மதமவயொன நடவடிக்மககமள எடுக்கொததற்கொக 

பீகொர,் ஜொரக்்கண்ட் ைற்றுை் மைற்கு வங்கொளை் ஆகிய ைொநிலங்களுக்கு தலொ ரூ. 25 

லடச்த்மத அெரொதைொக விதிதத்ுள்ளது. 
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❖ இந்த அெரொதத ் பதொமக சுற்றுசச்ுழமல மீடப்டடுெ்ெதற்குப் ெயன்ெடுத்தெ் 

ெடவிருக்கின்றது.  

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

கரை்பீர் சிங் – 24ைது கடற்பமட தமலமைத் த பதி 

❖ கடற்பமடத ் தமலவைாெ அட்மிைல் கைை்பீை ் சிங் 24வது கடற்பமடத் தமலமைத் 

தளபதியாகப் னபாறுப்கபற்றாை.் இதற்கு முெ்பு அட்மிைல் சுெில் லை்பா கடற்பமடத் 

தமலமைத் தளபதியாக இருந்தாை.் 
❖ விசாகப்பட்டிெத்மதத் தமலமையிடைாகக் னகாண்டு னசயல்படுை் கடற்பமடயிெ் 

கிைக்குக் கடற்பமடயிெ் கட்டமளயிடுை் அதிகாைியாக (தளபதியாக) அட்மிைல் 

கைை்பீை ்பணியாற்றிொை.் 

 
❖ தமலமைத் தளபதியிெ் பதவிக் காலை் மூெ்று ஆண்டுகள் அல்லது 62 வயமதப் பூைத்்தி 

னசய்யுை் வமை, இவற்றில் எது முதலில் வருகிறகதா  அதுவமையில் அப்பதவியில் அவை ்

இருப்பாை.்  
 

கண்காப்பு விைானை் – அதிகாரி சைாகனா சிங் 

❖ விைாெப் பமட அதிகாைியாெ கைாகொ சிங் எெ்பவை ் கைை்படுத்தப்பட்ட அதிகவக 

கண்காணிப்பு விைாெத்தில் பறந்த முதலாவது னபண் கபாை ் விைாெியாக 

உருனவடுத்துள்ளாை.் 
❖ இவை ் கைற்கு வங்காளத்தில் உள்ள கமலக்குண்டா விைாெப் பமடத் தளத்தில் 

இசச்ாதமெமய நிகை்த்திொை.் 
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❖ ஒரு வாைத்திற்கு முெ்பு, விைாெப் பமட அதிகாைியாெ பாவொ காந்த் எெ்பவை ்                    

மிக்-21 மபசெ் ைக விைாெத்திமெ இயக்குை் முழு கநை அதிகாைியாக உருனவடுத்தாை.் 
 

விளளயாட்டுச ்சசய்திகள்  

ைனு பாக்கர் - ஒலிை்பிக் 

❖ இந்தியாமவச ் கசைந்்த ைனு பாக்கை ் 2020 ஆை் ஆண்டில் கடாக்கிகயாவில் 

நமடனபறவிருக்குை் ஒலிை்பிக்கில் னபண்களுக்காெ 10மீ துப்பாக்கிச ் சுடுதலில் 

இந்தியாவிெ் சாைப்ாக பங்ககற்குை் தகுதிமயப் னபற்றாை.் 
❖ இவை ் முெிசச்ில் நமடனபற்ற மூெ்றாவது சைவ்கதச துப்பாக்கிச ் சுடுதல் 

கூட்டமைப்பிெ் உலகக் மகொெ்மெ இறுதிெ் மெொட்டியில் நொன்கொவது இடத்மதெ் 

பிடிதத்ுப் மெொட்டிமய நிமறவு பசய்துள்ளொர.் 

❖ சவுரெ் சவுத்ரி ைற்றுை் அபிமெக் பவரை்ொ ஆகிமயொர ் முமறமய தில்லி உலகக் 

மகொெ்மெ ைற்றுை் பெய்ஜிங் உலகக் மகொெ்மெகளில் ஆண்களுக்கொன 10மீ துெ்ெொக்கிச ்

சுடுதலில் ெட்டங்கமள பவன்றமதயடுதத்ு பெண்களுக்கொன 10மீ துெ்ெொக்கிச ்

சுடுதலில் இந்தியொவின் முதலொவதுப் ெதக்கத்மத ெொக்கர ்பவன்றுள்ளொர.்  

 

இேரச ்சசய்திகள் 

வபருநிறுைன ைரி விலக்கு (ைரி விதிக்காத) குறியீடு  

❖ வைி நீதி அமைப்பு (TJN - Tax Justice Network) னவளியிடட்ுள்ள உலனகங்கிலுை் உள்ள 

னபருநிறுவெ வைித் தவிைப்்மப ஏற்படுதத்ுை் நாடுகளிெ் பட்டியலில் பிைிட்டீஷ் 

னவைஜ்ிெ் தீவு, னபைம்ுடா ைற்றுை் கககைெ் தீவுகள் உள்பட மூெ்று ஆங்கிகலயப் 

பகுதிகள் முெ்ெிமலயில் தைவைிமசப்படுத்தப் படட்ுள்ளெ.  

❖ TJN என்ெது ஒரு தனிச ்சுதந்திர சரவ்மதச அமைெ்ெொகுை். 
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❖ உலகின் பெருநிறுவன வரித் தவிரெ்்பு அெொயங்களில் 52 சதவிகித வரித் தவிரெ்்பு 

அெொயங்களுக்கு முன்னிமலயில் உள்ள 10 நொடுகள் ைடட்ுமை கொரணைொக 

விளங்குகின்றன. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - 
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